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NARKOTIK� VARTOJIMAS PASILINKSMINIMO VIETOSE 

Apklausos duomenimis, tikimyb�, kad naktini� klub� lankytojai išband� 

stimuliuojan�ius narkotikus, yra 10 kart� didesn� negu kit� asmen� atveju 

(2006 11 23, LISABONA) Jaunimo apklausos šoki� muzikos renginiuose rodo, kad tikimyb� ši� rengini� 
lankytojams išbandyti stimuliuojan�ius narkotikus yra 10 kart� didesn� negu kitiems jaunimo atstovams.        
Kai kuriose apklausose du tre�daliai klub� lankytoj�* nurod�, kad tokias medžiagas jie yra vartoj� bent kart� 
gyvenime. „Narkotik� vartojimo poky�iai pasilinksminimo vietose“ — viena iš trij� svarstom� problem� (1), 
kuri� šiais metais ES narkotik� agent�ra (EMCDDA) nusprend� giliau išnagrin�ti ir skelbia kartu su šiandien 
Briuselyje pristatomu dokumentu 2006 m. Metin� ataskaita d�l narkotik� problemos Europoje. 

Šiandienin�je apžvalgoje nurodoma, kad šoki� muzikos aplinka Europos S�jungoje darosi vis �vairesn�, „ypa� 
po Europos S�jungos pl�tros 2004 m.“. Tai gali b�ti didelio masto komerciniai muzikos festivaliai, sutraukiantys 
t�kstan�ius žmoni�, ir mažesni šoki� vakarai bei klub� renginiai. Be to, pasilinksminimo vietos nuolat kei�iasi: 
daugelis iš dideli� šoki� viet�, kurios buvo populiarios dešimtajame dešimtmetyje, dabar jau užsidar� ir kai 
kuriose Europos šalyse užleidžia viet� vis gausesniems mažiems klubams ir ezoteriniams (siauram asmen� 
ratui skirtiems) šventiniams vakarams.  

EMCDDA pristato visos Europos šoki� muzikos renginiuose ir klubuose atliktos narkotik� vartojimo apklausos 
analiz�. Ta�iau Centras �sp�ja, kad tokias apklausas reikia interpretuoti atsargiai, nes duomenis pateik� tik kai 
kurios šalys, ir apklausos dažnai buvo atliekamos tokiuose renginiuose, kur iš anksto buvo žinoma, kad juose 
vartojama daug narkotik� (2). Nepaisant ši� tr�kum�, apklausos — vertinga priemon�, „atverianti lang� � 
aplink�, kurioje jaunimas vartoja narkotikus“.   

Per 60% apklaust� Pranc�zijos, Italijos ir JK kai kuri� klub� lankytoj� nurod�, kad tam tikru metu gyvenime 
yra vartoj� kokain�. Tuo tarpu daugiau kaip pus� apklaust� klub� lankytoj� �ekijoje, Pranc�zijoje, Vengrijoje, 
Nyderlanduose ir JK nurod� vartoj� ekstaz�, kuris dabar beveik visur yra populiaresnis negu amfetaminai.  

Nustatyta, kad naktiniuose klubuose vartojamas ketaminas ir GHB, nors ir ne taip pla�iai kaip ekstazis.          
Kai kuriose apklausose nurodoma, kad ketamin� vartojo 7% �ekijos ir 21% Vengrijos apklaust�j�, o GHB 
vartojo 6% Jungtin�s Karalyst�s ir 17% Nyderland� apklaust�j�. Apklaus� klubuose metu nustatyti dideli 
haliucinogenini� narkotik� vartojimo mastai �ekijoje, kur 45% apklaust� klub� lankytoj� yra band� vartoti LSD, 
ir Pranc�zijoje, kur 55% klub� lankytoj� yra band� „haliucinogeninius grybus“.  

Klubinis turizmas ir narkotik� vartojimas atostog� metu 

Atliktos apžvalgos duomenimis, narkotik� vartotojai pasilinksminim� aplinkoje paprastai esti jauni, socialiai 
integruoti, dirba arba mokosi ir turi pajam�, kurias gali išleisti. Ši galimyb� išlaidauti, pigesni� kelioni� 
galimyb�s ir atviros sienos Europos S�jungos viduje skatina klub� aplinkos pl�tr� ir su ja susijus� turizm�.  

Tyrimai rodo, kad jaunimas išbando narkotikus arba juos ima dažniau vartoti, atostogaudami užsienyje. 
Ispanijoje narkotikai intensyviausiai vartojami poilsiaujant Viduržemio j�ros kurortuose, o Švedijoje, kur 
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palyginti su Europos standartais narkotik� vartojimo lygis yra nedidelis, viename tyrime nustatyta, kad 23% 
narkotikus kada nors vartojusi� jaun� žmoni� pirm� kart� juos išband�, lankydamiesi sve�ioje šalyje. Atliekant 
tyrim� Jungtin�je Karalyst�je, pokalbiuose su jaunais poilsiautojais, gr�žtan�iais iš Ibizos, nustatyta, kad per 
atostogas narkotikus jie visi vartojo dažniau nei namuose, pavyzdžiui, daugiau kaip tre�dalis ekstazio vartotoj� 
(37%) per atostogas š� narkotik� vartojo penkias ar daugiau dien� per savait�, t. y. toki� vartotoj� buvo ne 
mažiau kaip penkis kartus daugiau nei �prastai (7% b�nant Jungtin�je Karalyst�je).   

� ilgalaik� alkoholio rizik� dažnai nekreipiama d�mesio 

Šioje apžvalgoje pabr�žiama, jog „vis d�lto didesn� jaunimo dalis visoje Europos S�jungoje neb�tinai vartoja 
narkotikus šoki� muzikos renginiuose“. Daugumai jaunimo šoki� aplinkoje svarbiausia yra muzika, socialiniai 
aspektai, ir dažniausiai jie vartoja alkohol�.  

Dabar g�rim� gamintojai skverbiasi � ši� pelning� šoki� muzikos rengini� rink�, si�lydami naujus g�rimus, 
skirtus jaunesnio amžiaus grup�ms, ypa� merginoms. Tod�l pagr�st� susir�pinim� kelia per didelio alkoholio 
vartojimo daroma žala klub� lankytoj� sveikatai, ypa� kai jis vartojamas kartu su narkotikais (pavyzdžiui, 
kokainas paprastai vartojamas su alkoholiu, o tai gali padidinti jo toksiškum�). Ir nors pokalbiuose išryšk�jo, 
kad klub� lankytojai dažniausiai suvokia su narkotik� vartojimu susijusias pasekmes sveikatai ir galimas 
problemas su teis�sauga, jie mažiau galvoja ir r�pinasi su alkoholio vartojimu susijusiomis problemomis ir jo 
keliama ilgalaike rizika.   

Prevencija ir gyvenimo b�das 

Pastaruoju metu narkotik� vartojimo prevencijos „paradigmoje“ �vyko poslinkis: dabar daugiausia d�mesio 
skiriama tam, kaip gyvenimo stiliaus mados veikia jaunimo laisvalaik� ir kaip kovoti su j� nuomone, kad 
narkotikus vartoti yra „normalu“.  

Prevencijos tikslais vis dažniau bandoma pasiekti jaunus ir potencialius narkotik� vartotojus per internet�       
„j� pa�i� pasaulyje“, skatinant juos kritiškai m�styti apie narkotik� vartojimo �pro�ius ir j� darom� žal�.           
Bet EMCDDA atkreipia d�mes�, kad vis dažniau pripaž�stama, jog vien tik � informacij� ir �tikin�jimus nukreiptas 
prevencinis darbas negali b�ti s�kmingas. Tod�l atsiranda platesn�s „� aplink� orientuotos strategijos“, tokios 
kaip reklamos draudimas, saugios klub� veiklos gair�s (3) ir tam tikros veiklos licencijavimas. Šiomis 
priemon�mis siekiama neutralizuoti agresyvi� teis�t� ir neteis�t� medžiag� reklam� ir griauti supratim�, kad 
r�kyti, gerti ir vartoti narkotikus reiškia b�ti „kietam“, „suaugusiam“ arba „maištauti prieš nustatytas elgesio 
normas“. Kai kuriose šalyse tokios priemon�s, kuriomis siekiama pakeisti galimybes gauti alkohol� bei tabak� ir 
reglamentuoti aplink�, kurioje narkotikai vartojami, pradeda pasiteisinti. 

Kalb�damas šiuo klausimu, EMCDDA direktorius Wolfgang Götz sako: „Dar per didelei Europos jaunimo 
daliai gerai praleistas vakaras reiškia nusigerti arba apsvaigti nuo narkotik�. Jei jaunimo galvose 
nenutrauksime ryšio tarp narkotik� vartojimo ir smagiai praleisto laiko, ateityje patirsime didelius nuostolius d�l 
padarytos žalos sveikatai ir visuomenei. Tod�l turime dirbti su pramog� pramone, kad jaunimo lankomos vietos 
b�t� kuo saugesn�s. Bet kartu turime dirbti su jaunimu ir priversti juos nepamiršti tos ilgalaik�s žalos, kuri� 
daro narkotikai ir alkoholis. Svarbiausia turime kovoti su klastingu �sitikinimu, kad „per daug“ reiškia „s�km�“, ir 
pakeisti j� kita nuostata, kad chemin�s medžiagos neapsprendžia smagumo ir laim�s jausmo“.  

* „Klub� lankytojai“ – tai jaunimas, kuris lankosi organizuotuose šoki� muzikos renginiuose. 
Pastabos: 
(1) Selected issue: ‘Developments in drug use within recreational settings’, angl� kalba galima rasti adresu 
http://issues06.emcdda.europa.eu  
(2) D�l aplinkos nevienalytiškumo, lankytoj� amžiaus ir apklausos metod� skirtumo lyginti tirtas imtis dažnai tiesiog 
ne�manoma. Pateikti duomenys remiasi tik reiškinio paplitimo vertinimais kintamoje šali� imtyje. Statistine prasme toki� šali� 
parink�i� negalima laikyti tipiškomis.  
(3) Saugios klub� veiklos gairi� paskirtis — klub� lankytojams sukurti saugi� ir sveik� fizin� aplink� (pavyzdžiui, kad 
patalpos b�t� neperkaitintos, kad lankytojai gal�t� nemokamai gauti vandens).  
 
Iliustracijos:  Žr. Selected issue 2, 3, 4 pav.  


